
I •

·e

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00

Fredningen vedrører: Kongelunden

Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-06-1953

02048.00

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

b'



REG. NR. Jo tY" /.
., (

d' Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Københavns amt\,

.\ ', ~,, .

kendelse afsagt den 12. juni 1953

Under henvisning til natu~frednihgslovens §ll og under hen-
J'3 i . visning til det den 29. december 1952 indgåede forlig afsiges sålydende:

K e n d e l s e

Ejendommene matr.n~. loo~, 93~ og 93~ af bt. Magleby fredes
som nedenfor anført.

•
Type A.

Arealet fredes mod menneskelige indgrep af enhver art, idet
navnlig følgende bestemmelser bliver at iagt~age.

~ Der må ikke foretages afgravning, penkastning af affald eller
anden op~yldning, planering, grøftning eller regulering af kystlinieno

~ Området må ikke opdy~kes eller beplantes, ikke anvendes til
græsning, høslagning, tørveskrælning eller oplagsplads og overhovedet
ikke gøres til genstand for nogen behandling, hvorved den vilde flora
eller fauna kan lide skade.

~ Der må p~arealet ikke anbringes nogen art af bebyggelse eller
opslås telte.

Type B.
Arealet bevares i sin nuværende tilstand, idet navnlig 'fØlgende

bestemmelser bliver at iagttage.
~ Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering.

Det langs skovkanten forløbende dige må fDrBt~pkes efter behov, hvortil
ogs, materialer fra engen må anvendes, og den udenfor diget løbende
kanal må om ønskes uddybes, hvorimod dens vandspejl ikke må sænkes
kunstigt ved pumpning. Fredningen skal ikke være til hinder for, at
skovv~snet tager vejmateriale til brug for Kongelundens veje.

~ Arealet må anvendes til græsning, høslæt og tørveskrælning,
men ikke tfl oplagsplads for affald eiler andet. Det må ikke opdyrkes,
beplantes eller gøres tfl genstand for anden behandling udover fornævnte
hvorved den vilde flora eller fauna kan lide skade.
~ Der må ikke på arealet placeres nogen art af bebyggelse og ikke op-

slås telte.
Type A. omfatter den nordlige del af parcellen matr.nr. loo~

St. Magleby by og sogn, tilhørende ·St. Maglebys hartkornsejere som
fælleslod, og matr.nr. 93~ tilhørende staten under Jægersborg skov-
distrikt. Arealet grænser mod nord til sæallet mellem St. Magleby og
Taarnby kommune, mod øst til matrikulsgrænsen mellem matr.nr. 93~ og 93~
mod syd til en linie parallel med nævnte kOlllmunegrænse i en afstand af
200 m fra denne og mod vest til søterritoriet '(Kalvebod strand). Type A
omfatter M~~ endvidere de arealer, som måtte opstå ved tillægning langs
stranden udfor de under denne type betegnede.
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Type B. omfatter den omliggende del af matr.nr. loo~, 93~ og
93.! begrænset mod nord af kommunegrænsen , mod .øst af den skovbevok- (:'
aede del af ~ongelunden, mod syd af den gennem Kongelunden øst-vest f

gående vej (Strandvejen) og dennes fortsættelse til stranden samt
mod vest af søterritoriet (Kalvebod strand).

De foranstående fredninger under type A og B skal ikke være til
hinder for, at der på arealerne udøves tangbjergning ~d dertil
hørende midlertidig oplægning som hidtil, det sidste dog kun på areslet
under type B.

Naturfredningsrådet skal,
formål finder det tilrådeligt,
anførte bestemmelser.

Nærværende forlig vil være at tinglyse som hæftelse på hartkorn
ejernes ejendom matr.nr. 100& og statens ejendom matr.nr. 93~ og 93.! af
~t. ~agleby by og sogn.

PåtaleberettiR.~ tilhører naturfredningsrådet og fredningsnævr
for Københavns amtsrådskredB i forening eller hver for sig.

Nævnet vil lade arealerne afmærke. Nævnet betragter det'som en
selvfølge, at statsskovvæsnet, sålænge det driver løsdrift ef kreaturer
på de til type A stødende arealer, vil anbringe sit græsningshegn ved
grænsen mod type A i stedet for moa matr1lmlsgræ~er~. ~ævnet finder
ikke anledning til at træffe yderligere bestemmelser om hegn; idet det
må være rekvirenternes sag, forsåvidt de ønsker yderli~ere indhegning,
selv at bekoste dette.

St. Magleby kommune forpligter sig til inden l. april 1954 at
ophøre med at bruge nogen del af arealerne A eller B som losseplads,
og at fjerne de fra den nuværende losseplads stammende overfladiske
beliggende jern- og metaldele.

Der tiblægges hartkornsejerne
redes af statskassen med h~lvdelen

Andre erstatningskrav er ikke

fo Esåvidt det under hensyn til fredninge~
kunne dispens ara fra de under A og B ,~

en erstatning
og Københavns
fremsat.

af 500 kr., der ud-
~ntsfond med halv~

T h i b e s t e m m e s :
Fornævnte ejendomme matr.nr. 100E, 93.! og 93~ af St. Magleby

fredes i henhold til fornævnte bestemmelser.
Der till~gges hartkornsejerne i St. Magleby ved gårdejer J~

Dirchsen, Hollændergaard, St. Magleby, 500 kr. i erstatning.
Naturfredningsrådet og fredningsn>evnet for Københavns amtsrådskreds

i forening eller hver for sig er påtaleberettiget. .
s. Jantzen. :

N~rværende kendelse bedes tinglyst på matr.nr. 100E, 93~ og 93~
.st. l~laglebymed naturfredningsrådet og fredningsnævnet for

Københav.ns amtsrådskreds som påtaleberettiget i forening eller hver I I,
I

for sig.
Fredningsnævnet for Københavns amted.dskreds, den 12. juni 1953.

Jantzen.
Indført i· da~bogen for retskr.nI'. 3.

Kbhvns. amts sømdre o~ Am~~er birk d. l5.guui 1953.
Lyst 01Pik

I 2 ulæs.navn.
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1986 den 20. november foreto~es for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 107/1986: Ansøgning fra Jægersborg skovdi-

strikt om tilladelse til at lade

den strandengsbeklædte del af det

fredede areal - type A - indgå i

afgræsningen af det fredede areal

- type B - og sætte det fornødne

kreaturhegn i sædvanlig udførelse

mod strandlægget.
Matr. nr. 100 b m.fl. Store Magleby.

Fredning af 29. december 1952 er

IIHestefælleden".

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 20. august 1986 fra statsskovrider K. Waage Sørensen

til nævnet.
2) skrivelse af 3. september 1986 fra Dragør kommune til nævnet.-3) skrivelse af 12. september 1986 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.
4) skrivelse af 17. november 1986 fra Danmarks Naturfredningsfore-

ning til nævnet.

..,
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Statsskovrider K. Waage Sørens~n~ skrivelse har blandt
andet sålydende indhold:

" ....................
Den ved fredningskendelsens udformning værende vilde

flora var før i tiden præget af græsning, heraf navnet Hestefælleden.

Den er efterhåndentilgroet med en artsfattigere vegetation.

Distriktet har i forbindelse med overtagelsen opnået

mulighed for afgræsning af Hestefælleden, fredningskategori B, og finder,

at fredningsformålet også i kategori A i højere grad tilgodeses ved

kreaturgræsning end den foreskrevne mangel på pleje.

r den anledning søges fredningsnævnets tilslutning til

at lade den strandengsbeklædte del af arealet type A indgå i afgræs-

ningen af det fredede areal type B og sætte det fornødne kreatur hegn

i sædvanlig udførelse mod strandlægget."

Dragør kommune har udtalt, at man er enig med Stats-

skovvæsenet i det formålstjenlige med kreaturgræsning af hele Heste-

fælleden og har anbefalet det ansøgte.

Kommunen har i sin skrivelse tilføjet følgende:

" ......
r forbindelse med opsætning af kraturhegn bør offent-

lighedens adgang til området "på eget ansvar" muliggøres ved ud-

førelse af et begrænset antal selvlukkende låger. Ved sådanne ind-

gange til området var det måske en ide at opsæt~e skilte med et

k o r t f a t t e t o r ie n t e r in g om o m r å d e t s v i l d e fl o r a s a fri"tre g le rn e fo r

færdslen i området iøvrigt."



•

Danmarks Naturfredningsforening, hoved foreningen og
lokal komiteen har udtalt sin støtte til, at strandengen, kategori

A, som rummer væsentlige botaniske interesser, indgår i afgræsnin-

gen under forudsætning af, at der ikke anvendes gødningsstorffer

eller pesticider på arealet.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra fredningskendelsen til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i Naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andra-

4t geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet

af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

•e
•

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefri-

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilla-

delsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 20. november 1986.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

I UM 'ti{ - fJh;yUuv----
I.Heide-krge~en

civildommeJ:
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